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Szakmai beszámoló 

A Gyermek Skanzen program megvalósítására valamint  

kapcsolódó kiadvány megjelentetésére 

című pályázathoz kapcsolódóan 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2016. május 1-én átadott új programja a „Gyerek-Skanzen” a 

gyermekek igényeinek korszerű programokkal és eszközökkel történő kiszolgálását tűzte ki célul. 

A projekt célja 

A fejlesztésnek három fő célja volt. Elsődlegesen az, hogy a magyar lakosság körében a gyermekek 

számára a múzeumlátogatást élményszerűvé tegyük, és ezáltal a jövő múzeumlátogató generációjának 

pozitív tapasztalatokat biztosítsunk a múzeumról, mint intézményről. Ezentúl a visszatérő gyerekes 

látogatók igényeinek magas szintű kielégítése, valamint a hozzáadott tartalmak segítségével a 

múzeumtól eddig távolmaradók megszólítása. 

Célcsoport 

A fejlesztés a kisgyermekes családokra koncentrált, akik szabadidő-eltöltés céljából keresik fel a 

Múzeumot. 

A projekt által megmozgatni kívánt 3-12 éves korú gyermekek szülei, tovább szűkítve az anyukáik. 

Mivel mára sem változott meg az a tény, hogy a családi szabadidős programokat a nők, anyukák döntik 

el. 

Budapest és környékén élő magasan kvalifikált, rendszeres kultúra fogyasztók. 25-45 év közötti fiatal 

felnőttek, 1-4 fő, 3-12 éves korú gyermekkel. 

 

Eredmények, hozzáadott érték 

A projekt megvalósulásával növekszik a látogatószám (új és visszatérő vendégek tekintetében 

egyaránt) és a Múzeumban eltöltött idő, amely hat az intézmény ismertségére és társadalmi 

beágyazottságára. Emellett a Múzeumban eddig is megtalálható tartalmak élményszerű mediációja 

történik meg modern és újszerű eszközökkel. 

A komplex, a múzeumi display valamennyi területére kiterjedő új szemléletmód és a gyakorlati 

megvalósítás mindezeken túl példaként szolgálhat a hazai múzeumi intézmények számára, és az 

alkalmazást inspirálja a legszélesebb körben. Ezáltal nemcsak a mai, sokféle összetételű családok 



közös szabadidő eltöltésének lehetőségeit növeli, hanem az összetartozás erősítéséhez is 

jelentékenyen hozzájárul. 

ÚJ ÉLMÉNYPONTOK: 

Mesekert játszótér 

A magyar népmeséket megelevenítő játszótér Kő Boldizsár szobrász és alkotótársainak munkája. Az 

igeri kakasok történetéhez két mászó oszlop faragott figurákkal kapcsolódik, A kis gömböc alakjai egy 

négy üléses nagy hinta mozgó figuráiban jelennek meg. A kismalac és a farkasok mese hőse a 

gyerekek által meghajtott mókuskerék segítségével menekül meg a farkasoktól. Az Angyalbárányok 

kevésbé ismert történet egy egyensúlyozó ügyességi játékot ihletett bárányfigurákkal és oszlopokkal, 

melyek egy fatemplomba rejtett harangjátékot ölelnek körül. Az Igazmondó góbé alakjai egy felső 

tárcsás körhinta faragott figuráiként köszönnek vissza.  A víztündére történetet egy halcsúszda 

reprezentálja. A játékok mellett fatáblára festve és rajzolva elolvasható az adott mese rövid kivonata. 

 

 

 

 

 

  



Csodacsűr 

Óriásira nagyított tárgyak töltik meg a helyiséget, melyek egy terített asztal elemeit jelenítik 

meg: egy tejes köcsög, kenyér, kolbász és a kés. A tárgyak kiválasztásával a paraszti 

mindennapok alapvető szükségleteit és az ehhez kapcsolódó munkafolyamatokat, a paraszti 

világ összetettségét mutatjuk be.  

A hatalmas tárgyakat kis kinyitható ajtókon keresztül belülről is fel lehet fedezni, ahol 

valójában a lényeg lapul. Valamennyi tárgyban a hozzá kapcsolódó eszközöket és 

munkafolyamatokat lehet megismerni interaktív eszközökkel: a színes, izgalmas nyomtatott 

képeken és szövegeken kívül mindegyik tárgyban lapul a témájához kapcsolódó fából készült 

makett, melyet egy tekerőkar segítségével mozgásba lehet hozni, és megelevenedik valamely 

esemény, munkafolyamat. Ezen kívül elrejtett képernyőkön kedves animációs kisfilmek 

jelenítik meg, magyarázzák el a témák összetettségét, folyamatait. 

A kolbászban a húsfeldolgozás, disznóvágás témáját járjuk körül: a maketten a leszúrt disznó, 

valamint a késeit élesítő böllér lendül mozgásba a tekerőkar mozgatásával. Az animációs 

kisfilm kronologikusan mutatja be a disznóvágás napjának eseményeit, a hús feldolgozásának 

és a disznótornak az elemeivel. A kés a kovácsmesterség fontosságát, specializációját mutatja 

be: hogyan kerül a paraszti háztartásba a kés, a falusi kovács milyen szerepet tölt be a 

település életében, milyen munkafolyamatokat végez el, stb. A mozgatható maketten pedig a 

kovácsműhely berendezését és a kovács mozdulatait ismerhetik meg a látogatók. A tejes 

köcsögben megismerhető a tej útja, hogy a tejből milyen tejtermékek készülnek, ezek milyen 

módszerekkel nyerhetők, a vajköpülés folyamatát egy makett szemlélteti. A nagyméretű 

kenyérben egy szélmalom makettje hozható mozgásba. Egy másik maketten a rokka és a 

fonás elevenedik meg. Az animációkban pedig a kemence felépítése és a sütés elemei 

ismerhetőek meg – a kenyér elkészítésének folyamata az ehhez szükséges eszközökkel. 

 

  

 



Bábszínház 

Itt nemcsak nézni lehet, mi történik a színpadon, hanem mindenki eljátszhatja kedvenc meséit, vagy 

szabadon engedheti fantáziáját, és új történeteket, kacagtató vagy szívhez szóló jeleneteket játszhat el. 

Gazdag bábkészlet, színes hátterek, zajkeltő eszközök, színpadra átírt mesék forgatókönyvei várják a 

családokat, iskolai csoportokat, hogy Vitéz Lászlóként palacsintasütővel náspángolják el a csúnya 

ördögöt, királyfiként megmentsék az elrabolt királylányt a sárkánytól. A mesés figurák végtagjai és a 

fejek hársfából faragottak, a testek pedig különféle textilekből készültek. A 16 bábfigura: ló, kutya, 

macska, sárkány, királyfi, királylány, ördög (2 db), Vitéz László, fiú, lány (2 db), szellem, halál, férfi, 

öregasszony. A pajta falán sorakozó ajtó imitációk egy-egy bábtechnikát (marionett, ujjbáb) rejtő 

miniatűr világot rejtenek. A tetőszerkezetről további csodálatos figurák lógnak le, fokozva a varázslatos 

hangulatot. A helyiség méretei lehetővé teszik, hogy csoportok számára múzeumpedagógiai 

foglalkozást (bábkészítés, drámapedagógiai-, színjátszó-, meseterápiás foglalkozás, szakkör, tábor stb.) 

vagy bábelőadást szervezzünk.  

 

 

 

 

  



Fényképész 

A mádi zsidóház hátsó lakásában alakítottuk ki a Weinstock Ernő nagyváradi születésű partiumi 

fényképész életét, munkásságát és műtermét bemutató kiállítást és interaktív helyszínt. A gyerekek itt 

az 1900-as évek elejéről származó fényképezőgéppel dolgozhatnak melyben elrejtettünk egy modern, 

digitális kamerát, hogy a fénykép gyorsan és megfelelő minőségben elkészüljön. A kamera 

használatával a gyerekek is megismerkedhetnek. Fényképésznek állhatnak, fotózási díszletet 

rendezhetnek be, majd az itt készült képet hazavihetik. A múlt századi miliőről felvehető kosztümök, 

kiegészítő kellékek, thonet szék és karos pad gondoskodnak. 

 

  
  

 

 



Kisbolt  

A falusi szatócsboltok hangulatát idézi az erdőbényei lakóház pincéjében kialakított Kisbolt. A helyszín 

egyfajta időutazás élményt biztosít, ahol a szerepjáték segítségével ismerkedhetnek meg a gyerekek a 

korabeli eszközökkel és tárgykultúrával. Az első helyiségben kapott helyett a bolt a második 

helyiségben pedig egy foglalkoztatót alakítottunk ki.  

Kézbe foghatóak, odébb rakhatóak, megszagolhatóak, megtapasztalhatóak a dolgok. Bárki eljátszhatja 

a boltost a gyerekekre méretezett pult mögött, kihúzhatja az izgalmas árucikkeket rejtő fiókokat, 

megemelheti a liszteszsákot, beletúrhat a babba, beleszippanthat a fűszerek rekeszeibe. Játékosan 

szerezhetnek ismereteket a gyerekek: hány deka is egy kiló, belefér-e vajon öt deci petróleum a literes 

üvegbe, és mennyibe kerül három szem árpacukor, ha szemenként egy garas az ára.  

 

 
 

 



Gyerekgazdaság 

Éld át egy falusi család mindennapjait, próbáld ki, milyen gazdának vagy gazdasszonynak lenni! 

A Dél-Dunántúl tájegység csökölyi portája a gyerekek birodalma lett. A lakóházat a gyerekek által 

használható bútorokkal rendeztük be, süthetnek-főzhetnek a konyhában, és akár kemencébe vethetik a 

kenyeret, vagy be is bújhatnak ide, épp, mint Kis Bence. A porta istállójában egy fa ló várja az abrakot, 

az udvaron mágneses disznó eteti malacait, a tehén tejet ad, ha a vállalkozó kedvű látogatók 

megnyomkodják a tőgyét. Az udvaron tyúk, kakas, csibe formájú hinták és ülőkék fogadják a megfáradt 

gazdákat. Az istállóban felhalmozott szalma is a szórakozás eszköze, szalmabála-ugrálóként. A valódi 

zöldségekkel ültetett kiskert mellett a gyerekek tanulókertben próbálhatják ki a játék hagyma ültetését, 

és szedhetik fel a játék répát, marharépát.  

 

 

 

 

 





Mákszem és Gubó eltűn(őd)ik mesekönyv 

A könyvet a szentendrei Skanzen mesebeli környezete ihlette; a főszereplő ikerpár a múzeum 

álomszerű csodavilágában indul kalandokra, melyek során kiderül, hogy boszorkány-e valójában 

Telihold néni, mit tud az Illatos lányka, ki az a Mitmitke, és ki nyivákol a vízimolnár padlásán.  

A mesét 8-12 éves gyerekeknek ajánljuk.  

A múzeumban játszódó történet szerzője Molnár Krisztina Rita, illusztrátora Schall Eszter. 

A mesekönyv elkészülte óta közel ezer db mesekönyvet értékesítettünk. A gyermekek és a szülők 

visszajelzése a mesekönyvről nagyon pozitív, szeretik a szereplőket, keresik a mesekönyvben szereplő 

helyszíneket. Vannak osztályok, ahol közösen olvassák, órai feladatként. A könyvtárakban lévő 

példányokra váró lista van, szinte állandóan kikölcsönzik. 

  

 

Mákszem és Gubó eltün(őd)ik című mesekönyv könyvbemutatói, dedikálások 

Könyvbemutatóval egybekötött dedikálásokat szerveztünk, ahol a szerzővel és az illusztrátorral 

találkozhattak az érdeklődők. Minden alkalommal megelevenedtek a mesekönyv alakjai: a molnárral 

lisztet szitálhattak, Telihold néni gyógyteát kínált. A könyvben szereplő pulikutyákat fonalból 

készíthették el a gyerekek és emlékül magukkal vihették. 

 Skanzen, Szentendre, 2015. november 8. Szent Márton Újborfesztivál és Libator. 

 Kisgombos mesebolt, Biatorbágy, 2015. december 4. 

 Duna Pláza, Budapest, 2016. december 6. 

 Szentendre, Fő tér, karácsonyi vásár, 2016. december 13. 

 Skanzen, Szentendre, 2016. március 13-14. Huszártábor-Nemzeti Ünnepünk 

 Skanzen, Szentendre, 2016. március 27-18., Húsvét vasárnap. 



 

 

 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Budapest, Millenáris, 2016. április 21-24-ig. 

A 4 napos Könyvfesztiválon a Skanzen, első alkalommal jelent meg mint kiállító. Nagy várakozás előzte 

meg részünkről, és nem is okozott csalódást a 4 napos rendezvény. A látogatói létszám csúcsokat 

döntött, a Skanzen standjánál szép számmal fordultak meg az érdeklődök, akiket a Gyerek Skanzen 

élménypontokról tájékoztattunk és értékesítettük a mesekönyvet is. 

Április 23-án, szombaton 11:00-12:00 között a standnál Molnár Krisztina Rita dedikálta a mesekönyvet. 

Majd 12:30-13:30 között különteremben (S)iker-pár címmel, beszélgetés kezdődött, ahol Molnár 

Krisztina Rita szerző, Markó Etelka pszichológus és Faár Tamara (a Skanzen részéről), mint moderátor 

beszélgettek arról, mit gondoltak régen az ikrekről, mit gondolnak ma az ikrekről, milyen ikreket nevelni, 

az érdeklődök feltehették kérdéseiket is. 

 Skanzen, Szentendre, 2016. május 1., Alkotónap, új gyermek élménypontok átadása 

Május 1-én az elkészült új gyermek élménypontok ünnepélyes átadója után újból lehetőségük volt a 

látogatóknak és a rajongóknak találkozni és dedikáltatni Molnár Krisztina Rita szerzőnővel. 

 

  



A GYEREK SKANZEN FEJLESZTÉS BEMUTATÁSÁT, NÉPSZERŰSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ RENDEZVÉNYEK 

2015 novemberétől 2016 novemberéig a gyerekek és a családok állnak a Skanzen programjainak és 

kommunikációjának fókuszában. A cél a Gyerek Skanzen fejlesztés bemutatása, a kisgyermekes 

családok igényeinek széles körű kiszolgálása. Ezért a múzeum eseményein az eddigiekhez képest is 

sokkal gazdagabb programot biztosítottunk a legkisebbek számára: bábelőadások, gyermekkoncertek, 

kézműves foglalkozások, huszárbemutató, játszóház, meseolvasás, körhinta. 

 Szent Márton Újborfesztivál és Libator - 2015. november 8.  

 Bábelőadások a Skanzen-házban, Szentendre – 2015. február 7., 13., 21. 

 Tavasz a Skanzenben - 2016. március 19-20, 24-25-26. 

 Huszártábor - Nemzeti Ünnepünk - 2016. március 12-15.  

 Gyermekek Húsvétja - 2016. március 27-18. 

 Gyerek Skanzen új élmény pontok átadása, Alkotónap – 2016. május 1. 

 

 

 

 



  

  

  

 

  



KOMMUNIKÁIÓ 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum gyerekbarát fejlesztéseihez kapcsolódó kommunikációs 

tevékenységének fő célja volt, hogy a fő célközönségét alkotó családok számára eljutassa az 

újdonságok hírét, az intézmény gyerekbarát jellegét erősítse, valamint támogassa a családosok 

látogatószámának növelését. Ennek érdekében integrált kommunikációs munkát végzett a múzeum, 

melynek része volt a sajtótevékenység, pr-akciók, közösségi média jelenlét, hirdetések és a Skanzen 

területén a látogatófogadás. 

 

Hirdetések 

Kommunikációs tevékenységünk a tavalyi év végén, a projekt keretében megjelent, Molnár Krisztina 

Rita által írt Mákszem és Gubó eltűn(őd)ik Skanzen mesekönyvhöz kapcsolódó akcióval indult. Annak 

érdekében, hogy a projekt első megvalósult elemének bemutatkozását minél nagyobb sikerrel tudjuk 

megvalósítani, a múzeum 2015-ös utolsó nagy fesztiváljához, a Szent Márton Újborfesztivál és Libator 

rendezvényére időzítettük. Az eseményen a múzeumi látogatók számára bemutattuk a mesekönyvet és 

az írónő interpretációjában ismerkedhettek a történettel. A közel 10.000 fős látogatottságot elérő Márton 

napi esemény programjában helyet kapó mesekönyv kapcsán a rendezvényt rádióban (MR1, MR2, 

Jazzy, Klasszik), online felületen (Origo), print kiadványokban (Ridikül, Metropol, PestiEst, DunaPart 

programajánló, Pilis-Dunakanyari Hírmondó) hirdettük.  

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum téli zárva tartását követően 2016 márciusa során, a látogatók újbóli 

fogadásakor a Mákszem és Gubó eltűn(őd)ik mesekönyvet Húsvét fesztiválunk programfo lyamában 

ismertettük. A múzeum húsvéti eseményének hirdetése során a Skanzent megújító gyermekbarát 

fejlesztés került a középpontba. Hirdetéseket helyeztünk el online oldalakon (Origo, Femina), print 

kiadványokban (DunapArt programajánló, Ridikül, Kirándul az osztály különszám, valamint rádióban 

(SlágerFm).  

 



 

 

 

 

 



Microsite 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum új gyermek-élménypontjainak átadásával egy időben, május 1-jén 

elindítottuk a Skanzen gyerek microsite-ját, ezzel is felhívva a figyelmet a projekt által végbement 

változásokra, újításokra. A microsite gyerekbarát layoutja a gyermekes szülőket célozza meg első 

sorban, valamint a gyermekeket. Az oldal bemutatja  

 

 



Fotózás 

Annak érdekében, hogy a gyermekes családokat el tudjuk érni, portfólió fotózást készítettünk. A fotókon 

a múzeum gyerekbarát voltát erősítve gyerekek szerepelnek, megidézve a Skanzen hangulatát, 

valamint gyerekbarát rendezvényeit.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Területi kommunikáció: Skanzen Vonat, festés, buszmegálló 

A múzeumba érkező látogatókat informáljuk a projekt által megvalósult újdonságról: faliújságon plakátok 

kihelyezése, welcome feliratok. Emellett a területen a Molnár Krisztina Rita által írt Mákszem és Gubó 

eltűn(őd)ik mesekönyv helyszínein találkozhatnak a főszereplők rajzaival, mely felhívja a figyelmet 

egyfelől a könyvre, másfelől az újdonságokra.  

 

 

Látogatói hírlevél 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum több alkalommal tájékoztatta az érdeklődőket, a múzeum iránt 

elkötelezettek a gyerekbarát fejlesztésekről, a projekt előmeneteléről, eredményeiről. Látogatói hírlevél 

cikk formájában időről-időre érdekességeket jutattunk el közel 3000 címzett által, 3000 háztartásba.  



   

 

 

 

 

 



Facebook akció 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a projekt első megvalósult eleméhez, a mesekönyvhöz kapcsolódóan 

játékot bonyolítottunk le a múzeum Facebook közönsége számára. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

közel 10.000 fős elkötelezett Facebook követő tábora által a játék több tízezer emberhez jutott el, így 

ismertetve a projekt újítását.  

 

 

Sajtóközlemények 

A sajtó számára két alkalommal küldtünk ki sajtóközleményt. A projekt első elemének 

megvalósulásáról, a mesekönyv megjelenéséről adtunk hírt 2015 végén, majd 2016 tavaszán az új 

gyermek-élménypontok átadásáról számoltunk be. A sajtóközleményeken túl az újságírókkal 

folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, témabeajánlások által pr-tevékenységünknek köszönhetően 

jelentős sajtóvisszhangot értünk el az ügy kapcsán. A média-megjelenések statisztikája folyamatosan 

változó, a legyűjtési adatok és az organikus megjelenések következtében, ezért nem tekinthető 

lezártnak az eredmény.  

Az új gyermek-élménypontok és a gyermek alkotói pályázat média-megjelenései:  

ÖSSZESÍTÉS  

  ORSZÁGOS HELYI ÖSSZESEN 

ONLINE 75 7 91 

PRINT 2 13 15 

RÁDIÓ 11 2 13 

TV 4 1 5 

HÍRÜGYNÖKSÉG 0 0 0 



ÖSSZESEN 92 23 115 

Skanzen mesekönyv téma médiamegjelenése: 

ÖSSZESÍTÉS  

  ORSZ. HELYI ÖSSZESEN 

ONLINE 9 2 11 

PRINT 0 0 0 

RÁDIÓ 0 0 0 

TV 0 0 0 

HÍRÜGYNÖKSÉG 0 0 0 

ÖSSZ 9 2 11 

 

 

 



 

 

 



 

 


